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Itt van otthon.

Bármilyen nap várjon Önre és családjára, a SANTA FE képes még szebbé 
varázsolni azt. Alapjaiban újult meg a Hyundai európai SUV zászlóshajó,  
amely tetszetősebb, tágasabb, kényelmesebb és praktikusabb lett.  
A sokoldalú hétüléses szabadidőjármű merészebb, karakteresebb 
formatervéhez technológiai megoldások, hybrid hajtásláncok  
és élvonalbeli biztonsági funkciók lenyűgöző portfoliója társul. 
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Kifinomultság.  
Merészebb kivitelben. 

A SANTA FE impozáns, merész és szépséges megjelenésének nem lehet ellenállni. Magabiztosan mozog, 
és mindenütt tekintélyt parancsol. Széles kiállásával és merész formatervével magára irányítja  
a figyelmet. Teljesen újraalkotott külseje a robusztus megjelenést kecses kifinomultsággal kombinálja, 
egyedülállóan karakteres jelenséget hozva létre a szabadidőjárművek között.
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Arcátlanul magabiztos. 
Összetéveszthetetlenül ragyogó. 

A SANTA FE merész és széles hűtőmaszkja harmonikus egységet alkot a LED-es fényszórókkal, amelyek integrált, egyedi 
T-alakú LED-es nappali világítása semmihez sem fogható első benyomást tesz szemlélőjére. Az oldalfal dinamikus arányai 
kecsesen olvadnak egybe a hátsó lámpatestekkel. A vízszintesen elnyújtott rajzolatú zárófényeket piros fényvisszaverő sáv köti 
össze, optikailag kihangsúlyozva a karosszéria tökéletesen kiegyensúlyozott kiállását. Az eredmény: páratlan megjelenés.
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A tágas sokoldalúság 
elegáns oldala. 
A SANTA FE nem csupán tágasabb lett: az egész családnak többet kínál! Szellősebb teret, nagyobb
kényelmet, fokozott praktikumot. Minden alkatrész puha tapintású, prémium kidolgozást kapott,  
ami a fényűzés szintjére emeli az autót. Mint a „lebegő” középkonzol, amely elegáns, lendületes ívvel 
csatlakozik a puha tapintású, bőrborítású műszerfalhoz. Eddig tetszik? Mert még nincs vége!  
A SANTA FE az első olyan Hyundai modell, amelyhez a kifinomult hangulatot még tovább fokozó, külső 
és belső Luxury csomag rendelhető. Ami pedig a kapcsolódást illeti, a prémium belső tér újdonságai 
között egy 12,3″, teljesen digitális műszeregység, valamint egy 10,25″, széles formátumú érintőképernyő 
is szerepel, amely ragyogóan tiszta képet, egyszerű kezelhetőséget és okostelefon-képernyőtükrözést 
kínál.
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A megnyugtató hangulatot keltő belső tér minden apró részletét úgy dolgoztuk ki, hogy Ön és családja biztonságosabban, pihentetőbben utazhasson. A sebességváltó nyomógombos kezelőfelülete a középkonzolon 
kapott helyet, míg a ragyogó digitális műszeregységben kialakított holttérfigyelő monitor mozgóképen mutatja meg a jármű holtterében elhelyezkedő járműveket, így Ön mindig könnyen, biztonságosan válthat 
sávot. Természetesen a vezeték nélküli okostelefon-töltő sem hiányzik az autóból, míg a 8″ képernyővel szerelt audió rendszer vezeték nélküli okostelefon-képernyőtükrözést kínál. 

Hídszerű középkonzol és elektronikus vezérlésű automata sebességváltó. 
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12.3″ teljes digitális műszeregység és holttér-figyelő kamera. 8″ kijelző vezeték nélküli okostelefon-képernyőtükrözéssel. / Vezeték nélküli okostelefon-töltő rendszer.
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Első osztályú kényelem akár 7 utas számára. Az átrendezhető ülések és praktikus megoldások széles 
választéka révén mindenki, minden helyzetben megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást. Élje át a 
rugalmas kényelmi és praktikus szolgáltatások legjavát, a rendkívül sokoldalú üléselrendezéstől kezdve az 
olyan ötletes megoldásokig, mint az intelligens, motoros mozgatású csomagtérajtó, amelyet akkor is ki tud 
nyitni, ha mindkét keze tele van. Hosszú utazásra készül? A 60/40 arányban osztva dönthető, második sori 
üléseket eltolva a csomagok és az utasok igényei szerint módosíthatja a férőhelyeket. A második üléssort 
egyetlen gombnyomással előrehúzhatja, így kényelmesen szállhat be a harmadik sori ülésekre. A SANTA FE 
padlólemeze és belső elrendezése révén a második üléssorban és a csomagtartóban egyaránt több helyet 
kínál, így mindenki kényelmesen utazhat.

7 ülés 3. sor lehajtva 3. sor lehajtva és  
2. sor lehajtva 40%

3. sor lehajtva és  
2. sor lehajtva 60%

2. és 3. sor lehajtva

2. és 3. sori ülések és helykínálat. Egy mozdulattal kezelhető beszálláskönnyítő és ülésdöntő rendszer. / 
Intelligens csomagtérajtó-nyitás.
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Fokozott 
takarékosság.
Jobb kezelhetőség.
Szélesebb 
elektromos kínálat.
 

Melyik az Ön kedvenc hajtáslánctípusa? Az innovatív összkerékhajtási rendszerrel, valamint 
üzemmód- és terepüzemmód-választókkal felszerelt, rendkívüli közúti és terepképességekkel bíró 
szabadidőjármű háromféle hajtáslánccal érhető el. Válassza a kisebb CO2-kibocsátású, igen 
takarékos  dízelmotort, a dinamikus, hybridet, vagy a most először elérhető plug-in hybrid verziót, 
amely gombnyomásra képes tisztán elektromos hajtással közlekedni.
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Válasszon üzemmódot. 

A gomb elforgatásával kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő üzemmódot:  
a Komfort a mindennapi autózáshoz, az Öko a takarékos közlekedéshez ideális, a Sport 
intenzívebb gyorsítóképességet nyújt, míg a Smart beállítás automatikusan a pillanatnyi 
vezetési stílushoz igazítja a váltási pontokat. 

Terepüzemmód-választó. 

Hó? Homok? Sár? Semmi probléma. A szabályozótárcsával gyorsan válthat üzemmódot,  
a különböző helyzetekre optimalizálva a menetjellemzőket, valamint az összkerékhajtási 
rendszer beállításait. A kiválasztott üzemmód azonnal leolvasható a műszeregységről 
vagy a navigációs képernyőről. 

440

200 Legnagyobb teljesítmény 
LE / 3800/perc 

Legnagyobb forgatónyomaték 
Nm / 1750~2750/perc 

2.2 CRDi dízelmotor 

Takarékos, erőteljes,  
pontosan szabályozható.  
A négyhengeres ”SmartStream” dízelmotor legnagyobb teljesítménye 200 lóerő, maximális forgatónyomatéka 440 Nm. Az erőforrás két-  
és összkerékhajtással is rendelhető. A motorgeneráció blokkja acél helyett alumíniumból készült, így 19,5 kg-mal könnyebb. A motor egyéb 
komponenseit is átdolgozták, ami takarékosabbá tette az erőforrást. A CO2-kibocsátás 8%-kal csökkent a korábbi motorgenerációhoz képest.  
A motorhoz frissen fejlesztett, nyolcfokozatú, nedves olajban futó (8DCT) sebességváltó csatlakozik. Ez a hagyományos automata váltók finom 
kapcsolását takarékosabb üzemmel és jobb gyorsítóképességgel társítja.



19



20



21

A zsúfolt városi utcákon és göröngyös földutakon egyaránt kiválóan teljesítő SANTA FE családi szabadidőjármű 
technológiai megoldásainak és rugalmas alkalmazkodó képességének köszönhetően minden helyzetben feltalálja magát. 
Az utazásokat olyan megoldások teszik biztonságossá és kényelmessé, mint az összkerékhajtási rendszer, amely a 
menetkörülmények függvényében osztja meg a hajtóerőt az első és hátsó tengely között.

Harmadik generációs járműplatform.

A SANTA FE a Hyundai harmadik generációs platformjára épül. Ez a lehető legstabilabb menettulajdonságokkal vértezi fel a járművet, tágasabb helyet kínál 
az utasoknak és a csomagoknak egyaránt, valamint jobb menetdinamikát, élvezetesebb vezethetőséget és csekélyebb üzemanyag-fogyasztást eredményez. 
A rendszer emellett az ütközésvédelem terén is számottevő előrelépést tett lehetővé, köszönhetően a fejlett, nagy szilárdságú acélelemek és a meleg 
sajtolási eljárás szélesebb körű alkalmazásának. 

1,040 mm
2. sori lábtér (7 üléses)

746 mm
3. sori lábtér 

634 l (VDA)

Csomagtartó térfogata (7 üléses, 3. sor lehajtva)

                                    HTRAC™ összkerékhajtási rendszer. 

Az innovatív HTRAC™ összkerékhajtási rendszer optimális vezethetőséget és kanyarvételi képességet biztosít, így Ön biztonságosabban és 
felszabadultabban vezethet a csúszós városi utcákon vagy a behavazott országutakon. A rendszer automatikusan érzékeli a csúszós vagy instabil 
útviszonyokat, és előre úgy állítja be az első és hátsó tengely közötti nyomatékmegosztást, hogy a lehető legstabilabb menettulajdonságokat biztosítsa.

Autópálya Csúszós aszfaltKanyargós országút 
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Élvezze az elektromos teljesítményt.
Hybrid / Plug-in hybrid
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Hybrid
A SANTA FE Hybrid közvetlen benzinbefecskendezéses turbómotorjához 
akkumulátorról táplált, nagyteljesítményű villanymotor társul. Ez a 
dinamikus páros az üzemanyag-takarékosság új szintjét valósítja meg. 
Használatához pedig sem akkumulátort nem kell töltenie, sem vezetési 
szokásain nem kell változtatnia. A regeneratív fékrendszer feltölti Ön 
helyett az akkumulátort. A SANTA FE Hybrid a pillanatnyi menethelyzettől 
függően zökkenőmentesen vált át a belső égésű és az elektromos motor 
között, olykor mindkettőt egyidejűleg működtetve.

Plug-in Hybrid
Elektromos, ha úgy szeretné. Benzines, ha arra van szüksége. A 2021 
elejétől elérhető SANTA FE Plug-in Hybrid 265 lóerős összteljesítményt 
kínál, és gombnyomásra képes tisztán elektromos üzemben közlekedni. 
Az akkumulátor lemerülését követően a SANTA FE Plug-in Hybrid 
észrevétlenül bekapcsolja benzinmotorját: innentől fogva ugyanúgy 
használható, mint a hybrid modell. Tökéletes rugalmas hatótávolság, 
korlátozások nélkül. Célba érve csatlakozzon egy töltőpontra, és töltse  
fel akkumulátorát.

264 Nm 304 Nm44.2 kW 66,9 kWLegnagyobb 
teljesítmény

Legnagyobb 
teljesítmény

Legnagyobb  
forgatónyomaték

Legnagyobb  
forgatónyomaték

265 265180 180Legnagyobb teljesítmény
LE / 5500/perc

Legnagyobb teljesítmény
LE / 5500/perc

Maximális forgatónyomaték 
Nm / 1500~4500/perc

Maximális forgatónyomaték 
Nm / 1500~4500/perc

1.6T GDi benzinmotor 1.6T GDi benzinmotor

Hybrid villanymotor Plug-in Hybrid Electric Motor

A SANTA FE az első olyan Hyundai modell Európában, amely megkapja a „Smartstream” hybrid és plug-in hybrid 
hajtásláncokat, és ezzel minden eddiginél szélesebb körben kínál villamosított opciókat. A platformnak köszönhetően  
az akkumulátorcsomag elfért az utasülés (hybrid), illetve a vezető- és utasülések (plug-in hybrid) alatt. Így a takarékos és 
dinamikus elektromos hajtást úgy élvezhetik az ügyfelek, hogy sem az utastér, sem a csomagtartó kapacitása nem csorbul.  
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Tolatási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző rendszer (PCA-R)  
Tökéletes segítő a parkoláshoz. Ha rosszul belátható helyről kell kitolatnia, a rendszer grafikus  
és hangjelzéssel figyelmezteti az oldalról vagy hátulról érkező járművekre. 

Távirányításos, intelligens parkolást segítő rendszer (RSPA) 
Parkolás gombnyomásra. Keresse meg a megfelelő parkolóhelyet, és a kulcson nyomja meg a Start 
gombot. Az autó ezt követően emberi beavatkozás nélkül beparkol a párhuzamos és merőleges 
parkolóhelyekre, illetve kiáll onnan - anélkül, hogy Ön a volán mögött tartózkodna. 

360 fokos parkolókamera (SVM). 
Körkörös kilátással az egyszerűbb és biztonságosabb parkolásért. A jármű orrán, farán és két oldalán 
elhelyezett, négy darab nagyfelbontású kamera valós időben mutatja meg a környezet képét. 

Kifinomult technológia biztosítja  
a kényelmet és a biztonságot.   
A SANTA FE fejlett, intelligens technológiák széles palettájával gondoskodik arról, hogy Ön és családja biztonságosan és kényelmesen utazhasson. 
A SANTA FE fedélzetén fejlett, intelligens technológiák hosszú sora támogatja az aktív életvitelt, az ösztönösen kezelhető kapcsolódási 
szolgáltatásoktól kezdve az élvonalbeli biztonsági funkciók széles köréig, miközben a környezetet érő káros hatások mérsékléséről is gondoskodik.
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A SANTA FE különféle innovatív megoldásokkal teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé a mindennapi vezetést.

12,3″ teljesen digitális műszeregység. Head-up kijelző. / KRELL prémium audiorendszer.
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Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)
/ Hátul ülő utasra figyelmeztető rendszer (RSA)

E-call hívógomb.
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Bluelink® Connected Car szolgáltatások. 
A SANTA FE magától értetődő módon megkapta a legújabb technológiákat, mint az okostelefon-képernyőtükrözés, és az olyan élvonalbeli kapcsolódási funkciókat, mint a Bluelink Connected Car szolgáltatások, 
amellyel okostelefonjáról vagy szóban vezérelheti autóját. A 10,25″ érintőképernyős navigációs rendszerhez öt éven át érvényes, ingyenes előfizetés tartozik a Hyundai LIVE szolgáltatásokra, amelyek valós idejű for-
galmi tájékoztatást, időjárási információkat, parkolóhely-keresőt és számos egyéb funkciót kínálnak.
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P
Online útvonaltervezés. 
Érjen célhoz hamarabb: a rendszer képes pontosabban előre 
jelezni a forgalom alakulását és az érkezés várható idejét, 
valamint megbízhatóbban tervezi újra az útvonalakat. A felhő 
alapú navigációs rendszer valós idejű és múltbeli adatok 
alapján biztosít pontosabb útvonaltervezést és előrejelzést. 

Utolsó szakasz útbaigazítás. 
Amennyiben a tényleges úti céltól távolabb kell megállnia,  
a navigálását átviheti az autóból az okostelefonos 
alkalmazásba. Ezt követően telefonja kiterjesztett valóságú 
megjelenítéssel vagy a Google Maps segítségével igazítja  
Önt útba.

Valós idejű üzemanyagár-információ.
Találja meg a legközelebbi üzemanyagtöltő állomást,  
a legkedvezőbb üzemanyagárakat. A folyamatosan frissülő 
üzemanyag-információ ellátja Önt az aktuális árakkal, 
valamint a töltőállomások címére, nyitva tartására és az 
elfogadott fizetési módokra vonatkozó tájékoztatással - 
mindezt a navigációs rendszer érintőképernyőjén keresztül. 

Parkolás az utcán és parkolóházban. 
Találjon gyorsan parkolóhelyet, parkoljon hatékonyabban és 
egyszerűbben. A parkolóhely-információs funkció segít 
megtalálni és összehasonlítani a parkolási lehetőségeket a 
parkolóházakban, a felszíni parkolókban, valamint az utcán.

Célállomás autóba küldése. 
Nincs más dolga, mint megnyomni a „Go” gombot. 
Navigációs rendszerrel felszerelt Hyundai gépkocsi esetén a 
Bluelink alkalmazással már azelőtt rákereshet úti céljára, hogy 
beszállna a gépkocsiba. A Bluelink szinkronizálja az adatokat a 
navigációs rendszerrel, és betölti az útvonalat, így amint beül, 
máris indulásra kész. 

Jármű keresése.  
Nem emlékszik, merre parkol? Semmi probléma. Nyissa meg 
a Bluelink alkalmazást, és a térkép útba igazítja.

Távolból működtethető központi zár. 
Elfelejtette bezárni autóját? Ne aggódjon: Hyundai gépkocsija 
emlékeztető üzenetet küld okostelefonjára. Ezután elég 
beírnia PIN kódját, és a Bluelink alkalmazásból máris zárhatja 
vagy nyithatja autója központi zárját. 

Igény szerinti diagnosztika. 
Teljes körű járműdiagnosztikai vizsgálatot kezdeményezhet 
okostelefonjáról: a Bluelink alkalmazáson keresztül 
ellenőrizheti a jármű állapotát.
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Navigáció alapú adaptív sebességtartó automatika (NSCC)
Az ultramodern navigációs rendszer adatai alapján előre tudja, hogy kanyar vagy 
egyenes útszakasz következik, és ennek megfelelően, a biztonságot szem előtt 
tartva szabályozza a jármű sebességét.

Sávkövető rendszer (LFA)
A sáv közepén, biztonságban tartja autóját. Az LFA rendszer 0-180 km/óra 
sebességtartományban a forgalmi sáv középvonalában tartja a járművet,  
autópályán éppúgy, mint a városban.

Autópálya asszisztens (HDA) 
Aktív adaptív sebességtartó automatika vagy sávkövető rendszer esetén a rendszer a sáv középvonalában tartja az autót, biztonságos 
követési távolságot tartva az elöl haladó mögött, illetve betartva az előírt sebességkorlátozást.

Hyundai Smart Sense.
Még biztonságosabb, még megnyugtatóbb. Az élvonalbeli Hyundai Smart Sense biztonsági funkcióknak és a fejlett vezetőtámogató rendszereknek 
köszönhetően a SANTA FE a prémium kategóriás szabadidőjárművekkel is felveszi a versenyt. Autója figyelmezteti Önt a fenyegető veszélyekre,  
az ütközéseket elkerülő, automatikus fékvezérléstől kezdve a sávelhagyás megakadályozásán át a holttérben mozgó járművek észleléséig.
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Aktív mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCCA)
Ha nehezen belátható helyről kell kitolatnia, a rendszer nem csak figyelmeztet az 
oldalról érkező járművekre, de automatikusan le is fékezi az autót.

Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer 
(FCA-JT)
Az FCA rendszer figyelmezteti Önt, és automatikusan fékez, ha azt érzékeli, hogy az 
elöl haladó jármű hirtelen lassít. A rendszer gyalogosok és kerékpárosok észlelésére 
is képes. Ugyanígy tesz, ha kereszteződésben balra kanyarodva szemből közeledő, 
ütközéssel fenyegető járműveket észlel.

Aktív holttérfigyelő rendszer (BCA) 
A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett radarokkal, illetve elülső kamerával dolgozó 
rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha hátsó holtterében mozgó járművet észlel. 
Amennyiben ilyen helyzetben a vezető működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer 
hangjelzéssel figyelmeztet a veszélyre, valamint automatikusan fékez, hogy elkerülje 
az ütközést.

Biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEA)
Az ötletes funkció észleli, ha hátulról jármű közelít. Ilyenkor átmenetileg aktiválja  
a hátsó ajtók gyermekzárját, így az utasok csak akkor szállhatnak ki az autóból, 
amikor már biztonságos. 
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18″ könnyűfém keréktárcsák 20″ könnyűfém keréktárcsák19″ könnyűfém keréktárcsák 
(csak hybrid, plug-in hybrid)

17″ könnyűfém keréktárcsák 
(csak hybrid)

20″ könnyűfém keréktárcsák 
(Luxus csomag esetén)

Karosszériaszínek / Keréktárcsák

Beltéri színvilág

Fekete egyszínű beltér Konyak kétszínű beltér

Camel kétszínű beltér Camel kétszínű beltér (Luxus csomag) Világosszürke kétszínű beltér (Luxus csomag)

Sötét bézs kétszínű beltér

White Cream (WW2) Typhoon Silver (T2X)Glacier White (W3A) Magnetic Force (M2F) Abyss Black (A2B) Lagoon Blue (UE3) Rain Forest (R2F) Taiga Brown (RN7)
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Műszaki adatok

● A fenti értékek házon belüli tesztek eredményeit tükrözik, azok a minősítést követően változhatnak.
● A jelen kiadványban képeken ábrázolt vagy ismertetett felszerelések egy része nem elérhető alapfelszerelésként, illetve csak extra tételként rendelhető.
● A Hyundai Motor Company fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.
● A gépkocsik valós színei a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhetnek a katalógusban látható színmintáktól.
● A pontos részletekért, illetve az egyes színek és kivitelek elérhetőségével kapcsolatban kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

Típus Dízel Hybrid Plug-in hybrid

Belső égésű motor 2.2 CRDi dízelmotor 1.6 T-GDi benzinmotor 1.6 T-GDi benzinmotor

Motor típusa Soros négyhengeres Soros négyhengeres Soros négyhengeres 

Lökettérfogat (cm3) 2151 1598 1598

Legnagyobb teljesítmény (LE / 1/perc) 202 / 3800 180 / 5500 180 / 5500

Legnagyobb forgatónyomaték (Nm / 1/perc) 440 Nm/ 1750 - 2750 265 Nm/ 1500 - 4500 265 Nm/ 1500 - 4500

Hajtáslánc-összteljesítmény 202 LE 230 LE 265 LE

Erőátvitel 8 DCT 6 AT 6 AT

Hajtásképlet 2WD / H-TRAC 4WD 2WD / H-TRAC 4WD H-TRAC 4WD

Villanymotor

Villanymotor típusa - Állandó mágneses szinkronmotor Állandó mágneses szinkronmotor 

Villanymotor legnagyobb teljesítménye (kW) - 44.2 66.9

Villanymotor legnagyobb forgatónyomatéka (Nm) - 264 304

Menetteljesítmények

Legnagyobb sebesség (km/óra) 205 187 187

0-100 km/óra gyorsulás (másodperc) 9,2 9,1 8,8

80-120 km/óra gyorsulás (másodperc) 6,4 6,2 5,9

Felfüggesztés

elöl McPherson rugóstag

hátul Többlengőkaros

Abroncs

235/65 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 235/65 R17, 235/55 R19

Teljes magasság 
(tetőcsomagtartóval)

1,685 (1,710)

Teljes szélesség
Nyomtáv

1,900
1,637

Nyomtáv 1,6474,785
2,765

Teljes hosszúság 
Tengelytáv

Mértékegység: mm
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Az élet 
csodálatos 
utazások 
sorozata.

Némelyik rövid, mások hosszúak. Olykor a városban utazunk, máskor átszeljük 
a fél országot. Utazhatunk egyedül, vagy családunkkal. Akárhogyan éljük az 
életünket, a SANTA FE könnyebbé teszi azt. Olyan stílusos komfortzónát teremt, 
amelyben szeretteinkkel együtt ünnepelhetjük az élet különleges pillanatait – 
bármerre vezessen is az út.
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Márkakereskedő pecsétje

1 A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által a 
végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is 
tartalmazza.

2 A jármű akkumulátor-csomagjára 8 éves vagy 160 000 kilométeres garancia vonatkozik. Helyi feltételektől 
függően. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél. 

 A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül 
változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A gépkocsik valós színei a nyomdai eljárás 
korlátai miatt eltérhetnek a katalógusban bemutatottól. A jelen kiadványban bemutatott termékek 
megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban 
látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban 
nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés 
nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat. A pontos részletekért kérjük, 
forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.
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